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Grupa A Klasa ....................

Imię ..................................................................................

Klasa 7 Europa po kongresie wiedeńskim 1

1 Przyporządkuj każdemu opisowi odpowiadającą mu nazwę zasady, która obowiązywała podczas obrad
kongresu wiedeńskiego, wybierając spośród oznaczonych literami A–C.  
1.Dążenie do powrotu na trony europejskie dynastii, które zostały obalone w wyniku rewolucji francuskiej i
wojen napoleońskich. .......... 
2. Twierdzenie, że mocarstwa nie mogą narzucać swoich praw innym państwom ani zagrażać ich interesom,
w przeciwnym razie grozi to interwencją zbrojną. ..........
A. Zasada restauracji.      B. Zasada legitymizmu.      C. Zasada równowagi europejskiej. 

( ... / 2 p.)

2 Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia. 
Żołnierze! [...] Wasz wódz, który wyborem narodu został powołany na tron, a przez Was na tarczy
podniesiony, powrócił! Łączcie się z nim! 
Precz z barwami, które naród wygnał, dokoła których skupiali się od 25 lat wrogowie Francji. Załóżcie
kokardę trójkolorową. Nosiliście ją w naszych wielkich dniach. Musimy zapomnieć, że byliśmy panami
narodów, ale nie powinniśmy ścierpieć, żeby ktokolwiek mieszał się do naszych spraw. Kto śmiałby rościć
sobie prawo do odgrywania u nas roli pana? Kto miałby siłę po temu? [...] Czy myślicie, że ta garść
Francuzów, którzy teraz są tak zuchwali, potrafi wytrzymać Wasz wzrok?

Źródło: Wiek XIX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 2002, s. 62.
a) Podaj, jak nazywane są wydarzenia, które zapoczątkowała powyższa odezwa. 
b) Podaj rok, w którym wydano powyższą odezwę. 
c) Wyjaśnij, jakie były dalsze losy wodza, o którym mowa w tekście. 

( ... / 3 p.)

3 Zaznacz właściwe dokończenie zdania. 
Zakład, w którym wykorzystywana jest praca ludzi i maszyn to

( ... / 1 p.)

4 Przyporządkuj do terminów właściwe wyjaśnienia.

1. ….., 2. ….., 3. …..

( ... / 3 p.)

5 Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Opracowany w Niemczech ruch głoszący potrzebę rewolucji przeprowadzonej przez robotników był
nazywany

( ... / 1 p.)

6 Każdemu ruchowi społeczno-politycznemu przyporządkuj przejaw jego działalności.

1. _____ 2. _____ 3. _____

( ... / 1 p.)

A. manufaktura. B. fabryka. 

1. industrializacja
2. urbanizacja
3. metropolia

A. zakład wykorzystujący do produkcji pracę ludzi i maszyn
B. duże miasto stanowiące centrum administracyjne, gospodarcze i

kulturalne
C. proces rozwoju miast i zwiększania się ich liczby ludności
D. uprzemysłowienie

A. socjalizmem. B. liberalizmem. C. konserwatyzmem. D. komunizmem.

1. konserwatyzm A. głoszenie idei rewolucji i dążenie do obalenia
systemu kapitalistycznego

2. komunizm B. popieranie ewolucyjnego rozwoju społeczeństwa
3. socjalizm C. działania na rzecz poprawy warunków życia

robotników i powszechnej oświaty
D. głoszenie idei wolnej konkurencji
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7 Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij otrzymane hasło.

1. W komunizmie – zgodnie z poglądami jego zwolenników – miały być one zlikwidowane, aby w
społeczeństwie nie było podziałów ekonomicznych. 
2. Popierany przez liberałów oraz krytykowany przez socjalistów i komunistów system gospodarczy, który
umacniał się na świecie dzięki osiągnięciom rewolucji przemysłowej. 
3. Zgodnie z zasadami liberalizmu powinna być wolna, aby bez ingerencji państwa umożliwiać stały rozwój
produkcji i handlu. 
4. Nazwisko jednego z twórców komunizmu. 
5. Komuniści wzywali robotników do jej przeprowadzenia, aby obalić stary ustrój i zakończyć
niesprawiedliwość społeczną. 
6. Zawodowe organizacje pracowników, które najwcześniej pojawiły się w Wielkiej Brytanii w celu
reprezentowania robotników w sporach z właścicielami fabryk.

Hasło: ............................ –

( ... / 4 p.)


